
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Ten aanzien van de onderstaande personen gaan wij, conform artikel 2.22 Wet BRP, over tot ambtshalve

uitschrijving uit de BRP van de gemeente Roermond. Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is

gebleken dat genoemde personen, niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van

de Wet BRP. In dit artikel staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten

minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven verplicht is om binnen vijf dagen voor

vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en

wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de ge-

meente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking

niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond heeft besloten de volgende personen per

de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP) en zijn vanaf

die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. De datum van uitschrijving is de datum

van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP (basisregistratie personen).

• M.M. Sobiecki, 15-05-1991, 14-01-2016 naar Polen;

• M.T. Latosek, 01-04-1959, 04-03-2016 naar Grootbrittannië;

• Verbeek, 08-06-1960, 15-02-2016;

• Feddahi, 10-11-1976, 16-11-2015;

• R.J.P. Henkens, 19-04-1987, 03-12-2015;

• Ö. Yildiz, 27-10-1974, 03-12-2015;

• M. Ballo, 01-07-1994, 21-12-2015;

• S. Traore, 10-05-1983, 21-12-2015;

• I.M. Ćwik, 24-03-1994, 03-12-2015;

• M. Günbeyi, 25-03-1983, 16-11-2015;

• M. Kamara, 14-03-1985, 21-01-2016.

Belanghebbenden kunnen tot 27 april 2016 een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen

bij het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX ROERMOND.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.
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